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150 ml
100 ml
  50 ml

10 mm - 0,39 inch 

2 cm - 0,7 inch
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max 100 cm
39 inch

min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch

min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch

min 65 cm
25 inch
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max 0,5 cm
max 0,2 inch



RO
INSTRUCŢIUNI PRIVIND 
SIGURANŢA

IMPORTANT: TREBUIE CITITE  
ŞI RESPECTATE

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni 
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a le 
putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează 
avertismente importante privind siguranţa, care 
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi 
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea 
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea 
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea 
incorectă a butoanelor de comandă.

 Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte mici 
(0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor mici 
(3-8  ani) decât dacă sunt supravegheaţi în 
permanenţă. Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi 
persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale 
reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi 
acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au 
fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă şi 
înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie 
să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheaţi.
Nu deschideţi niciodată forţat hubloul şi nu îl folosiţi 
ca pe o treaptă.
UTILIZAREA PERMISĂ

 ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune 
prin intermediul unui comutator extern, precum un 
temporizator, sau al unui sistem de comandă la 
distanţă separat.

 Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în 
locuinţe, precum şi în alte spaţii, cum ar fi: bucătării 
destinate personalului din magazine, birouri şi alte 
spaţii de lucru; ferme; de către clienţii din hoteluri, 
moteluri, unităţi de cazare de tip „bed and breakfast” 
şi alte spaţii rezidenţiale; zone comune în blocuri sau în 
spălătorii.

 Nu încărcaţi maşina peste capacitatea maximă (kg 
de articole uscate) indicată în tabelul cu programe.

 Acest aparat nu este destinat utilizării în scop 
profesional. Nu utilizaţi aparatul în aer liber. 

 Nu utilizaţi solvenţi (de exemplu, terebentină, 
benzen), detergenţi care conţin solvenţi, praf de 
curăţat, agenţi de curăţare a sticlei sau universali şi 
lichide inflamabile; nu spălaţi la maşină ţesături care 
au fost tratate cu solvenţi sau cu lichide inflamabile.
INSTALARE

 Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie 
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de 
rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la despachetare şi 
instalare - risc de tăiere. 
Dacă doriţi să montaţi un uscător de rufe deasupra 
maşinii dumneavoastră de spălat rufe, contactaţi mai 
întâi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-
vânzare sau distribuitorul dumneavoastră specializat 

pentru a verifica dacă acest lucru este posibil. 
Acest lucru este posibil numai dacă uscătorul este 
ataşat la maşina dumneavoastră de spălat rufe cu 
ajutorul unui kit de suprapunere corespunzător, 
disponibil prin intermediul serviciului nostru de 
asistenţă tehnică post-vânzare sau al distribuitorului 
dumneavoastră specializat.

 Deplasaţi aparatul fără a-l ridica de blatul sau de 
capacul superior.

 Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de 
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la reţeaua 
de alimentare cu energie electrică, precum şi 
reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. 
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a 
aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este 
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu 
lăsaţi copiii în apropierea zonei de instalare. După 
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a 
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar 
probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai 
apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare. 
Odată instalat aparatul, deşeurile de ambalaje (bucăţi 
de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la 
îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice 
operaţie de instalare, aparatul trebuie să fie 
deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică - risc de electrocutare. În timpul instalării, 
aveţi grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de 
alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare. 
Activaţi aparatul numai atunci când instalarea a fost 
finalizată.

 Nu instalaţi aparatul într-un loc expus unor condiţii 
extreme, precum: ventilaţie insuficientă, temperaturi 
sub 5 °C sau peste 35 °C.

 La instalarea aparatului, asiguraţi-vă că cele patru 
picioruşe sunt stabile şi se sprijină pe planşeu, 
reglându-le după cum este necesar, şi asiguraţi-vă că 
aparatul este perfect orizontal, folosind o nivelă cu 
bulă de aer.

 În cazul în care aparatul este instalat pe podele din 
lemn sau „flotante” (anumite tipuri de parchet şi 
materiale laminate), fixaţi o foaie de placaj de 
60  x  60  x  3  cm (cel puţin) pe podea, apoi aşezaţi 
aparatul peste aceasta.

 Racordaţi furtunul (furtunurile) de alimentare cu 
apă la sursa de alimentare cu apă, în conformitate cu 
reglementările companiei locale de furnizare a apei. 

 Pentru modelele dotate exclusiv cu furtun pentru 
alimentare cu apă rece: nu conectaţi la sursa de 
alimentare cu apă caldă.

 Pentru modelele cu alimentare la apă caldă: apa 
caldă de alimentare nu trebuie să aibă o temperatură 
mai mare de 60 °C.



 Veesurve peaks olema vahemikus 0.1-1 MPa.
 Ärge tehke seadmele remonti ega vahetage 

osi, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. 
Kasutage ainult volitatud müügijärgse 
teeninduse teenuseid. Kui remondite seadet ise 
või seda teeb asjatundmatu isik, võib tagajärjeks 
olla elu- või terviseohtlik olukord ja/või oluline 
varakahjustus. 

 Kodumasina varuosad on saadaval 10 aastat 
pärast viimase seadme turulelaskmist vastavalt 
Euroopa ökodisaini määrusele.
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

 Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust 
lahutada kas pistikut pesast välja tõmmates (kui 
pistik on juurdepääsetav) või ligipääsetava 
mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud 
pistikupesast ülespoole vastavalt 
elektripaigalduseeskirjadele, ning seade peab 
olema maandatud vastavalt riiklikele 
elektriohutuseeskirjadele. 

 Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpesi 
ega adaptereid. Elektriühendus peab kasutajale 
jääma ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist. Ärge 
kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge 
kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on 
vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on 
kahjustatud või maha kukkunud.

 Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, 
teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, 
näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

 HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist 
veenduge, et seade on välja lülitatud ja 
toitevõrgust lahti ühendatud; ärge kunagi 
kasutage aurpuhastusseadmeid, sest nendega 
tekib elektrilöögioht.
PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE
Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud 
taaskäitlussümboliga  . 
Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses 
kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

KODUMASINATE JÄÄTMEKÄITLUS
See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Vabanege 
seadmest vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Elektriliste 
majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet 
kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või 
poest, kust seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ. 
Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid 
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sümbol  seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis 
näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb 
toimetada lähimasse elektri-ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu 
kogumiskeskusse.


